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সৌদদ জাতীয়তাফাদ আভায দতলর 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

প্রংা সই ভান আল্লা তায়ারায প্রদত দমদন ফব দফললয় ফবদিভান, যভ 

করুণাভয়, ক্ষভাীর আফায দমদন াদিদালন কল ায। দতদনই আভালদয াদি  

ুকূলনয উৎ। আভালদয ুদনদিত প্রতযাফতবন তায কালেই। দতদন োড়া সকান 

ইরা সনই। 

যাূরুল্লা(াাঃ) এয প্রদত দরুদ  ারাভ, আল্লায যভত  ফযকত ফদলবত 

সাক। এই ম্মাদনত যাূরই(াাঃ) আভালদয দ্বীন দক্ষা দদলয়লেন। দদিলয়লেন 

ইজ্জত  ম্মালনয ফক। দতদনই আভালদয দদিলয়লেন দকবালফ ালরীনলদয 

লথ চরা মায়। আয আভযা দলিদে এই লথয দফলযাধী দ্বীলনয দুভনলদয 

চযালরঞ্জ কযলত। 

দতদন আভালদয কালপয ভুযতাদলদয চাটুকাদযতা কযায দক্ষা দদলয় মান দন। এই 

লরন ভুাম্মাদ ইফলন আফদুল্লা(াাঃ), নফীলদয যদায আয াযা জাালনয 

ঈভানদাযলদয অদফংফাদদত সনতা। আল্লা তায সভনতলক কফুর করুন আয 

তায কফুর করুন তায অনুাযী ভান াাফালদয(যাাঃ)। 

এই দিারী ঈভালনয অদধকাযী অাধাযণ ভানলুগুলরা ঈভালনয জনয কতই না 

তযাগ কযলতন আয সকান োড়াোদড় কলযন দন। সম ফযদিই যর থ সথলক ভুি 

দপদযলয়লে াাফাযা ঐ ফযদিলক তীব্রবালফ প্রতযািযান কলযলেন, চাই ঐ ফযদি 

তালদয দনকটাত্মীয়ই সাক না সকন। 

 

এই ভান াাফালয় যাূলরযা দুদনয়াফযী এই দ্বীলনয প্রদত তালদয আনুগলতযয 

প্রভাণ সযলি সগলেন। 
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তাযা জনলদয য জনদ, এক সদলয য আলযক সদ জয় কলযলেন শুধ ু

এয অদধফাীলদযলক তাীলদয তাকাতলর ভলফত কযায জনয। 

ভানফজাদতলক দফশ্বজগলতয যফ এক আল্লায ইফাদলতয দদলক ডাকায জনয তাযা 

দনলজলদয যি  ঘাভ ঝদড়লয়লেন। 

আম্মা ফাআ'দ। দপ্রয় বাইলয়যা, আদভ আর-ভু'তাম দফল্লা পাদয ইফন আভাদ 

ইফন জাভা'আন ইফন আদর আর ুয়াইর আর-াাদন আর-মাযাদন আর-

আমদদ। আজ আদভ সঘালণা কযদে সম, সৌদদ যাজতন্ত্রী জাতীয়তা আভায 

দতলর। 

আদভ সকান সৌদদ নই আয আদভ এই ধযলণয জাতীয়তাফাদী দযচয়লক স্বীকায 

কদয না। আদভ ভুদরভ উম্মায একজন ভুদরভ ফযদি। এই আভায দযচয়। 

 

আদভ ীযাত  ইদতা লড়দে দকন্তু সকাথা এই যকভ 

"জাতীয়তা"(Nationality) জাতীয় দফলয় াই দন। 

 

অতীলত সম সকান ভুদরভ ফযদি তায ইলেভত দারুর ইরালভয সমলকান বূদভলত 

মিন ইলে তিন ভ্রভণ কযলত াযত। সকান ালাটব দবায অদতদযি দফলয় 

তালক ফাধা দদত না। 

ভুদরভলদয সকান দনদদবষ্ট সদ থাকত না মালক স ূজা কযলফ(লমভনটা 

আজলকয জাতীয়তাফাদীযা কযলে)। ফংূলে আভায দযফায এললে মাযান 

সগালেয অিবুবি ফনী াান সথলক। এই সগাে আযফলদয ভালঝ ুদযদচত। 

মাযান সগাে এললে আর-আমাদ সথলক। 

তাই স্পষ্টতই আদভ সৌদদ যাজদযফালযয সকান ফংধয নই। সৌদদ 

যাজদযফালযয সকান অদধকায সনই এবালফ জাতীয়তাফালদয নালভ দনলজলদয 

াদযফাদযক উাদধ াধাযণ ভানুললয য আলযা কযায। 

এই সদ সৌলদয ম্পদি নয়, এই বূদভয ভানুললযা সৌদদ যাজদযফালযয দা 

নয়। 
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ুলযা দুদনয়ালত ভানুললযা দনলজলদয দযচয় সদয় সগাে, সবৌগদরক অফস্থান  

াদযফাদযক উাদধলত। অথচ এই সৌদদ যাজতন্ত্র াদত দফে বূদভলত ভানুললক 

এই অতযাচাযী যাজদযফালযয দযচয় সকন ধাযণ কযলত লফ? সকন এই সদলয 

নাভ সৌদদ(?) আযফ লফ, সকন ভানুললয জাতীয়তা লফ সৌদদ? 

 

আল্লা ফলরন, 

 

ا فَـِٰسِقنَي ] ٤٥:٣٤فَٱْسَتَخّفَ قَْوَمُهۥ فَأََطاُعوهُ ۚ إِنَُّهْم كَاُنوا۟ قَْوم ًۭ  
 

"এইবালফ স তায স্বজাদতলক ধাপ্পা দদলয়দের, পলর তাযা তালক সভলন চরর। 

দনাঃলে তাযা দের ীভারংঘনকাযী জাদত। " [আম-মুিরুপাঃ ৫৪] 

আদভ এই কদথত সৌদদ আযলফয বাইলদয আহ্বান জানাই সম আনাযা এই 

অতযাচাযী যাজদযফালযয সধাোঁকাফাদজ সথলক দনলজলদযলক দপাজত করুন। এই 

দযফায এই সদলয জনগণলক সধাোঁকা দদলে, ধাপ্পা দদলে। 

আদভ এই সদলয দ্বীদন বাইলদয উলেল ফরলত চাই, “স আভায বাইলয়যা! 

আনাযা দনলজলদয সানারী অতীলতয কথা স্মযণ করুন। এই জাদরভ াীয 

দফরুলে দম্মদরত প্রদতলযাধ গলড় তুরুন। এই াকলগাষ্ঠীই আনালদয আয 

আনালদয দ্বীলনয ম্মানলক ভানুললয াভলন িফব কযলে।” 

কদফ ফলরন, 

" স আভালদয ফযংগ কযলে কাযণ আভযা ংিযায় স্বল্প 

আদভ তালক ফররাভ, “ম্মাদনতযা ংিযায় অল্পই য়, 

আভালদয কু্ষদ্র দরলক সোট কলয সদলিা না 

আভযা তরুণ দকন্তু আভযা ম্মনলকই দনলজলদয আকাঙ্ক্ষা ফাদনলয় দনলয়দে 

আভালদয স্বল্প ংিযায় সকান মায় আল না 

আভালদয প্রদতলফীযা অনযলদয ভত ীনভনয নয় 

আভযা তযা কযালক অদবা ভলন কদয না মদদ তা য় 

আলভদযকায ক্রুলডায তযা, 
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আভযা ভজুাদদীনযা ীদালনয ভতৃুয কাভনা কদয 

আভযা অকুলতাবয়; 

আয ঐ কালপযযা সতা ুলযা জীফনটাই ভৃতুযবলয় কাদটলয় সদয়, 

আভযা সতা শুধু তালদয ালথই মুে কদয মালদয ালথ তা কযা দযকায 

আভালদয একজন সনতা ভাযা সগলর আলযকজন এল মায়, 

আভযা সকান াামযকাভীলক িাদর ালত সপযত সদই না 

আভালদযলক মলুেয ভয়দালন সকউ প্রদতত কযলত াযলফ না; 

ফাই জালন দুভনলদয ালথ অতীলত আভযা সকভন ফযফায কলযদে 

আভালদয তযফাদযগুলরা লেয ালত ালত দিভ  ূলফব 

এভন ফ তলরায়ায মা কিনই িাভুি ফায য দফজয়ী না লয় দপযলফ না” 

অতএফ, স আযফ উদ্বীলয সগােভূ, ভলন সযি সম সতাভালদয সগৌযফ সকফর 

আয সকফর ভাে ইরাভই আনয়ন কলযদের। অথচ, এই স্বস্বযাচাযী াকলগাষ্ঠী 

তালদয প্রকায কুপলযয দ্বাযা ম্মাদনত এই দ্বীলনযই দফরুোচযণ কলয মালে!! 

এই াকলগাষ্ঠী ফাযংফায কালপয কু্রলডায যাষ্ট্রভূলক ভুদরভলদয দফরুলে 

াাময কলযলে। 

তাযা নানা সক্ষলে আল্লায আইন ফাদ দদলয় দদলয়লে। তাযা ধীলয ধীলয এই আযফ 

উদ্বীলক কু্রলডায নযালটা  ইযাইলরয ইহুদীলদয কালে নত স্বীকায কযালে। 

তাযা ঈভানদাযলদয ধায়া কযলে, তালদয সেপতায কযলে। 

আল্লা মা ারার কলযলেন তা তাযা াযাভ কযলে, আয মা দতদন াযাভ 

কলযলেন তা কযলে ারার। এই ফগুলরা দফলয় মুফক-ফৃে ফায কালেই 

এলকফালয ুস্পষ্ট। 

স আভযা বাইলয়যা সদিুন, এই তাগূতী াকযা ইরাভলক সেলড় সদয় দন। 

তাযা আভালদয ালথ মুলে যত আলে শুধু আভালদয এই দ্বীন ইরালভয জনয। 

অথচ তাযা দাফী কলয, “আভযা দ্বীলনয যক্ষক”। 

এ সকভন দ্বীলনয যক্ষক সম কালপযলদয ভুদরভলদয দফরুলে াাময কলয? 

প্রকৃতলক্ষ এযা র ইদতালয সযা সধাোঁকাফাজ সচালযয দর। তাযা এই বূদভয 

ম্পদ সবাগদির কলয িালে। এয প্রাচূমবলক এযাই সল কলয দদলে। এয 
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অথবনীদতলক এযাই ধ্বং কলয দদলে। এযাই দনলাঃল কলয সপরলে এই বূদভয 

প্রাকৃদতক ম্পদগুলরা। 

এই াক  তায কু্রলডায ভদনফযা দুদনয়ায ভানুললয চদযে দফনষ্টকাযী আদকদা, 

আিরাক আয ংস্কৃদতয প্রায ঘটালে। তালদয অংিয জঘনয ঘৃদণত 

কভবকালেয সবতয এগুলরা সতা াভানযই দকেু উদাযণ। 

স জাদজযাতুর আযলফয দংলযা, আয কতদদন এবালফ আতংকেি, বীত 

অফস্থায় দদনাদতাত কযলফ? স ইরালভয ফীলযযা! সতাভযাই সতা আল্লায 

যাূর(াাঃ) আয তায ভুাদজয আনায াাফালদয উিযূযী। 

আদভ সৌদদ যাজফংলয উলেল ফরলত চাই, এটা আা কলযা না সম আভযা 

সতাভালদয প্রদত দয়া সদিাফ মিন দকনা সতাভযা আভালদয অনফযত দফরুোচযণ 

কলযই মাে। ভান আল্লা জালনন সম, আভযা সতাভালদয েে কদয না। 

আভালদযলক অেে কযায জনয সতাভালদয আভযা সদাল সদই না। একজন 

আলযকজনলক ঘৃণা কযায কাযণ থালক। আভযা ফভই সতাভালদয অেে 

কলযদে কাযণ সতাভযা তাই কয। 

আল্লা আভালদয াাময করুন। আভযা তাযই যই তায়াক্কুর কযদে। কর 

দি  ক্ষভতা ভান যাক্রভারী আল্লায। আল্লায যাূর(াাঃ) এয য 

দরুদ  ারাভ। 


